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Boletim Interno Semanal - BIS ICESP 

O QUE É O BIS ICESP? 

O BIS ICESP é um informativo semanal que será enviado todas as sextas-feiras, no início do expediente, contendo notícias da 
INSTITUIÇÃO. 

QUEM FAZ O BIS ICESP? 

O informativo será feito por você Colaborador, Professor, Gestor, em parceria com o RH e ASCOM.  

Para melhor controle, poderá ser eleito um colaborador de cada setor ou o próprio Gestor para enviar as sugestões de pauta ao RH. 

QUAL DATA DEVO ENVIAR AS SUGESTÕES DE PAUTA PARA O BIS ICESP? 

As sugestões de pauta deverão ser enviadas até quarta-feira, de cada semana, para o e-mail: bis@icesp.br 

QUE TIPO DE NOTÍCIAS SERÃO DIVULGADAS NO BIS ICESP? 

Notícias de interesse de todos nós colaboradores, tais como: transferências, admissões, demissões, treinamentos, data de 
vestibular, confraternizações, etc. Importante ressaltar que, será feito um filtro das informações que entrarão na pauta do BIS 
ICESP, pois, não basta que a comunicação ocorra, é preciso assegurar que a informação seja efetivamente compreendida. 

DEVO CONTRIBUIR COM O BIS ICESP? 

Sim. Você deve sempre contribuir com informações que interessam a todos, tornando um disseminador de boas notícias.  A 
Comunicação Interna em todos os meios hierárquicos, como um instrumento da administração estratégica, é uma exigência para se 
atingir a eficácia organizacional e o clima agradável entre todos os colaboradores. AS FÉRIAS PODERÃO SER PARCELADAS 

QUAIS OS BENEFÍCIOS O BIS ICESP TRARÁ PARA VOCÊ E PARA A INSTITUIÇÃO? 

Assim como acontece com o público externo , queremos propor através do BIS ICESP uma comunicação interna eficiente,mantendo 
os  colaboradores informados das principais ações e projetos da Instituição. 

Informar ao colaborador, em primeira mão, o posicionamento, as políticas e novidades da organização, gera o engajamento da 
equipe, que se sente “parte integrante do negócio”. 

Por meio de ações de comunicação interna a Instituição conhece (e reconhece) os colaboradores que mais se destacam em 
determinadas áreas. Premiações, promoções, mensagens de boas-vindas a novos colaboradores e histórias de vida inspiram e 
incentivam; 

Em qualquer organização, quanto mais bem informado forem os colaboradores sobre as principais ações, objetivos e estratégias da 
instituição, mais motivados ficarão no desempenho de suas tarefas e mais forças serão somadas para o alcance dos objetivos. 

A troca de informação não se dá apenas no âmbito colaborador - Instituição. A comunicação interna contribui para ampliar as 
relações interpessoais, criando um clima de cooperação e interatividade. 

PARA ONDE DEVO ENVIAR AS INFORMAÇÕES QUE CONSTARÃO NA PAUTA DO BIS? 

Envie e-mail para: bis@icesp.br 

 

Contamos com você para dar vida ao BIS ICESP! 

Agradecemos pela colaboração! 
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